Verkstadsåret 2015
Bästa befintliga och blivande medlemmar!
När jag pratar med Er framstår en något splittrad bild av 2015 och totalt sett verkar 2015 ha
varit något av ett mellanår. Vissa orter och vissa företag har haft en stor orderingång och
möjligheter att höja priserna och göra hyggliga resultat, medan det på andra företag har varit
och fortfarande är väldigt tufft. Riksbanken har nu precis låtit meddela att reporäntan ligger kvar
på -0,35 % och att den väntas göra det till halvårsskiftet 2017 samtidigt som den mycket
expansiva penningpolitiken ligger fast. Detta sammantaget gör att Riksbanken förväntar sig god
tillväxt 2016 vilket stämmer väl överens med andra organisationers prognoser för det
kommande året. Det finns alltså goda förhoppningar om att 2016 ska bli ett bättre år än det vi
just är påväg att lämna bakom oss. Penningmarknadens svar på Riksbankens beslut var dock
att kronan stärktes ordenligt mot både dollarn och euron vilket förstås ger ännu tuffare
konkurrens från utlandet!
MVR arbetar för att våra svenska verkstäder ska kunna bedriva en lönsam verksamhet på en
konkurrensutsatt marknad. Det gör vi genom att arbeta med;
Kvalitetshöjande åtgärder – genom seminarier och kurser erbjuder vi möjlighet till
kompetensutveckling av Er personal för bättre kvalitet och lönsamhet. I februari 2016 lanserar vi
också en årligen återkommande branschdag där tillfälle till kompetensutveckling erbjuds
tillsammans med nätverkande och möjligheter till affärer, se bifogad inbjudan. Vi har även ett
antal kurser som kan genomföras ute på plats hos Er alternativt genom Er lokalförening, se
bifogat dokument.
Kompetensförsörjning – intressera kommande generationer för vår bransch och säkerställa
att det finns skolor och utbildningar med lämplig inriktning. MVR driver tillsammans med
Arbetsförmedlingen ett mycket intressant projekt för utbildning av arbetslösa till vår bransch. Vi
deltar dessutom aktivt i ett antal ansökningar till Yrkeshögskolan och under 2016 kommer vi
också att göra en satsning på gymnasieskolans yrkesprogram.
Konkurrenskraftiga regelverk – MVR deltar i diskussioner och för fram synpunkter i rätt
sammanhang och till rätt personer. Under 2015 har vi varit aktiva i både lobbyingarbete och
remissarbete till kommande regelverk, främst inom stålbyggnad. MVR kommer dessutom
genom undertecknad vara svensk representant i den europeiska kommitté som ansvarar för
och tar fram standarderna för utförande av bärverksdelar i stål och aluminium, EN 1090-1 till -4.
Ovanstående arbete är en mycket viktig del i MVRs verksamhet. Vårt arbete kommer hela
branschen till del och vi vill därför här passa på att tacka Er som redan är medlemmar i MVR
och som alltså bidrar till att detta är möjligt, TACK!
Vi arbetar även med att göra våra direkta medlemsförmåner bättre och bättre, där några av dem
faktiskt enskilt kan täcka upp för medlemsavgiften. Jag vill här trycka lite extra på möjligheten
att teckna vår verkstadsförsäkring, den har i dagsläget sparat mycket pengar åt alla Er som
redan tecknat den. Nära hälften av Er har redan gjort det! På nästa sida ger jag en kort
sammanfattning av våra medlemsförmåner.
Avslutningsvis vill jag önska Er en God Jul och ett lyckosamt Gott Nytt År!
/Björn Uppfeldt, Förbundsdirektör

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund  Bankgiro 957-2454  Org nr 80 20 02-2797
MVR Service  Plusgiro 45 42 08-0  Bankgiro 468-6150  Org nr 55 61 07-8345
Södra Malmgatan 7  392 34 Kalmar  Telefon 0480-233 00/070-690 44 26  info@mvr.se  www.mvr.se

Medlemsförmåner – ordinarie medlemmar
•

Synlig och sökbar i vårt medlemsregister on-line.

•

Del av ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare.

•

Teknisk rådgivning. Ta del av vårt nätverk av experter!

•

Juridisk rådgivning. Vi hjälper Er med juridiska frågeställningar. Krävs experthjälp
ingår en timmes konsultation och rådgivning med Nova Advokatbyrå.

•

Inköpsportalen. En branschanpassad inköpsportal med bra rabatter hos Era
leverantörer. (Under uppbyggnad)

•

Inkasso. MVR driver eget inkassobolag som service till våra medlemmar. En bra kund
betalar för det arbete Ni gör!

•

Verkstadsförsäkring. Vår verkstadsförsäkring har mycket bra villkor till rätt pris!

•

WPQR. Försäljning av WPQR framtagna av våra medlemmar till kraftigt rabatterade
priser.

•

Fri prenumeration på tidningen Svensk Verkstad.

•

Rabatt på seminarier och kurser, annonsering i tidningen Svensk Verkstad mm.

•

Inbjudningar till MVRs branschdag, studieresor, temadagar, seminarier och kurser.

Kerstin o Björn
önskar er alla en riktigt
God Jul
och
Gott Nytt År !

